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In het voorjaar van 2019 is een wijziging van het bestuursmodel voor de Brabantse Milieufederatie 
voorbereid. Van een model met Raad van Toezicht en Raad van Aangeslotenen gaan we naar een 
bestuursmodel, met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het bestuur vormt een afspiegeling van 
de achterban van de BMF en het bredere maatschappelijk netwerk waarin de BMF functioneert. Het 
bestuur opereert op afstand van de werkorganisatie, stuurt op strategische hoofdlijnen, houdt pro-
actief toezicht en vervult ook een ambassadeursrol.  

De BMF start in juni met de werving van een geheel nieuw bestuur, dat een brede, diverse 
samenstelling kent en als collectief beschikt over alle benodigde competenties. Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd om zich kenbaar te maken bij de selectiecommissie. 

 

Profiel bestuur Brabantse Milieufederatie 

Het bestuur van de BMF bestaat uit twee geledingen: een Algemeen Bestuur en een Dagelijks 
Bestuur. Het DB is onderdeel van het AB. Het DB bestaat uit 5 tot maximaal 7 leden, waarvan de 
meerderheid afkomstig is uit aangesloten organisaties. Het AB bestaat uit 12-20 leden, waarvan 
minimaal drie/vierde deel afkomstig is uit aangesloten organisaties.  

1. Verdeling van rollen en taken 

De BMF heeft een professioneel bureau met ongeveer 12 medewerkers onder leiding van een 
directie. Het bureau voert de dagelijkse werkzaamheden uit en verzorgt de communicatie, 
woordvoering, de externe vertegenwoordiging en het opstellen van de (meerjaren)beleidsplannen en 
jaarstukken. De directie is belast met het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. 

Het Dagelijks Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het toezicht houden op het 
beleid van de directie, inclusief het vervullen van de werkgeversrol. Het is verantwoordelijk voor het 
vaststellen van het door de directie opgestelde (meerjaren)beleid, het werkplan, de begroting en de 
jaarstukken. Daarnaast adviseert het de directie op strategisch niveau. Het bestuur is pro-actief om de 
bestuursverantwoordelijkheid goed in te vullen, maar beperkt zich tot de strategische hoofdlijnen en 
houdt afstand tot de werkorganisatie. Het DB komt vier maal per jaar bijeen, of vaker wanneer nodig. 

Het Algemeen Bestuur benoemt het Dagelijks Bestuur, benoemt de voorzitter, houdt toezicht op het 
Dagelijks Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en verstrekt advies aan het 
DB. Het komt twee maal per jaar bijeen (of vaker wanneer nodig). Het keurt het (meerjaren)beleid 
goed, alsmede het werkplan, de begroting en de jaarstukken. Naast deze taken opereren de leden 
van het AB als ambassadeur van de BMF: zij dragen de doelstellingen van de BMF uit en spannen 
zich in om het maatschappelijk draagvlak voor de werkzaamheden te vergroten. De leden van het AB 
worden benoemd door de aangesloten organisaties. 

2. Profiel leden Algemeen Bestuur 

Op persoonsniveau (geldt dus voor ieder individueel lid): 

 Aantoonbare affiniteit met natuur, milieu en duurzaamheid 
 Binding met de missie, ambitie en strategie van de BMF 



 

 Ervaring met het besturen van organisaties of de ambitie zich hierin te bekwamen 
 In staat om het algemeen en financieel beleid van de BMF op hoofdlijnen te beoordelen en om 

te besturen vanuit een helicopterview, met het oog op een hoger, provinciaal belang 
 Kwaliteit om als bestuurder in de stichting een constructieve en verbindende rol te spelen en 

ten opzichte van het Dagelijks Bestuur te sturen op hoofdlijnen 
 Beschikt over een relevant netwerk  
 Is beschikbaar om jaarlijks ongeveer 2 bestuursvergaderingen en de jaarvergadering van 

aangeslotenen organisaties bij te wonen 
 Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de BMF 

Op collectief niveau (geldt voor het AB als geheel): 

 Het AB kent een brede, heterogene samenstelling met een afspiegeling gelet op  
o regio’s in Brabant 
o diversiteit in de achterban (aangesloten organisaties) van de BMF 
o kennis en ervaring op de diverse werkvelden van de BMF: natuur en landschap, 

landbouw, water, energie en circulaire economie 
o kennis en ervaring op voor de BMF belangrijke terreinen als overheidsbeleid, politiek 

en bestuur, economie en bedrijven, public affairs en communicatie, ondernemerschap  
o diversiteit in leeftijd en geslacht 

 Het AB bestaat voor minimaal drie/vierde deel uit personen uit aangesloten organisaties en 
daarnaast uit personen uit het maatschappelijk veld van de BMF 
 
 

3. Profiel leden Dagelijks Bestuur 

Het profiel voor (leden van) het Dagelijks Bestuur is overeenkomstig het AB, met aanvullend: 

Op individueel niveau: 

 Ervaring met het besturen van professionele (non-profit) organisaties of de ambitie om zich 
hierin te bekwamen 

Op collectief niveau beschikken over: 

 Kennis van en ervaring met governance en organisatieontwikkeling  
 Ervaring met toezichthouden op een directie van een professionele organisatie, in staat om te 

besturen op hoofdlijnen en in staat om de werkgeversrol naar de directie goed te vervullen 
(aanstelling en functioneren) 

 Inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen op lokaal en regionaal 
niveau 

 Ervaring met financieel toezicht en risicomanagement 

Voor de voorzitter gelden voorts als functie-eisen 

 Goed kunnen leiden van de vergaderingen van DB, AB en vergadering van aangesloten 
organisaties 

 Oog voor een goed samenspel binnen DB en AB, en tussen DB en directie 
 Ook buiten de vergaderingen beschikbaar als sparringpartner voor de directie 
 Een verbinder en bruggenbouwer 
 Beschikken over een voor de BMF relevant netwerk 

 
 



 

4. Onverenigbaarheid 

Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met een 
functie als raadslid, lid van een College van Burgemeester en Wethouders, lid van de Provinciale 
Staten of het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, lid van het bestuur 
of toezichthoudend orgaan van een bovengemeentelijk samenwerkingsverband. 
 

5. Selectie en benoeming 

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuurkenbaar te maken met een beknopte motivatie en 
CV aan het secretariaat van de BMF: bmf@brabantsemilieufederatie.nl.  

Nadere informatie is te verkrijgen bij Joris Hogenboom, directeur-bestuurder a.i.: 
joris.hogenboom@brabantsemilieufederatie.nl 

Een selectiecommissie zal gesprekken voeren met kandidaten en op basis daarvan een voordracht 
doen aan de zittende RvT. Het streven is om het nieuwe bestuur met de statutenwijziging in werking 
te laten treden na de zomervakantie. 
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BIJLAGE: de Brabantse Milieufederatie in een notendop 

 

Missie en strategie  

Visie  

De BMF gaat voor een duurzaam Brabant van en voor alle Brabanders: een schoon milieu, een vitale 
en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een gezonde leefomgeving. Een duurzaam Brabant 
draagt ook zorg voor natuur en mensen elders op de wereld en voorkomt dus afwenteling van 
milieuschade. Volhoudbare manieren van wonen, werken, produceren en consumeren vragen grote 
wijzigingen in ons energiegebruik, landgebruik en het gebruik van hulpbronnen.  

Missie 

De BMF geeft een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap waar 
deze onder druk staan. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden 
nemen wij initiatieven die Brabant sneller duurzaam maken. We benutten daarbij onze sterke 
verbindingen met bewoners(groepen), onze inhoudelijke kennis, onze netwerken en ervaring met 
beleidsprocessen. We inspireren, zoeken kansen en zorgen voor krachtenbundeling en versnelling 
van initiatieven. En we dragen bij aan een integrale aanpak van duurzaamheidsopgaven, waar die 
onderling op mogelijk gespannen voet staan zoals bij natuur, landschap en schone energie. 

Maatschappelijke context 

De druk op natuur en leefomgeving is groot in Brabant. De intensieve landbouw en de snelle  
economische ontwikkeling staan op gespannen voet met de biodiversiteit, een mooi landschap en een 
gezonde leefomgeving. Voor een duurzaam Brabant zijn transities nodig op het gebied van 
voedselproductie, energie en landgebruik. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven die daaraan willen 
bijdragen. Overheden hebben grote ambities (“klimaatneutrale gemeente in 2040”), bedrijven willen 
maatschappelijk verantwoord produceren, consumenten willen energie besparen en gezond eten, en 
vooral: er zijn veel bewonersinitiatieven, waarmee mensen concreet het verschil willen maken in hun 
buurt en gemeente.  

Tekenend voor al deze ontwikkelingen is dat er veel goede wil is, maar ook een weerbarstige praktijk. 
Door allerlei belemmeringen en weerstanden laten resultaten vaak lang op zich wachten. Dat leidt 
regelmatig tot uitblijven van echte en tijdige verandering en tot frustratie bij initiatiefnemers. 

Strategie 

De BMF staat voor de bescherming van de natuur en leefomgeving in Brabant en wil transities naar 
duurzaamheid versterken en versnellen. Enerzijds richten we ons met onze achterban dus op het in 
goede banen leiden van ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op natuur en gezondheid. 
Anderzijds stimuleren we transities door bij te dragen aan concrete verandering. Beiden doen we 
vanuit onze unieke positie waarin we netwerken, kennis, en ervaring met beleids- en 
veranderingsprocessen aan elkaar koppelen. We zorgen voor aansprekende mijlpalen, door krachten 
van partijen te bundelen en oplossingen te bieden. Dat doen we als echte netwerkorganisatie met een 
sterke maatschappelijke verankering. 

De strategie van de BMF kent de volgende samenhangende pijlers: 

• beïnvloeden door maatschappelijke en bestuurlijke agendasetting en door het adviseren van 
beleidsmakers  

• ontwikkelen van nieuwe aanpakken voor duurzaamheid en realiseren van aansprekende 
concrete mijlpalen, samen met onze achterban, koplopers en andere belanghebbenden  



 

• ondersteunen van aangesloten groepen en initiatieven; door het delen van kennis en netwerken, 
het helpen vinden van de juiste wegen, signalen hogerop brengen, bemiddelen en inspireren. 

 
Door te schakelen tussen deze rollen realiseren we meerwaarde. Met onze ervaringen in het 
ondersteunen en nemen van initiatieven kunnen we beter agenderen richting beleid en bestuur. We 
laten zien wat daar nodig is voor het bijstellen van beleid en regels, wegnemen van belemmeringen en 
vergroten van succes. Vice versa kunnen we initiatieven beter ondersteunen door onze kennis van 
beleid en politieke processen. Met dit schakelen tussen rollen is onze maatschappelijke impact 
maximaal.  
Daarmee wil de BMF herkend worden als organisatie die substantieel bijdraagt aan de transitie naar 
een duurzame provincie. De BMF kent als focusgebieden: natuur en ruimte, water en 
klimaatadaptatie, landbouw en voedsel, energie en circulaire economie; en staat voor een integrale 
benadering die deze terreinen overstijgt en daardoor meekoppelkansen benut.  
 

Maatschappelijke verankering 

De BMF ontleent kracht en invloed aan het opereren als een sterke, breed verankerde 
netwerkorganisatie. Nog altijd vormen de organisaties die aan de basis hebben gestaan – lokale 
natuur en milieuorganisaties – in belangrijke mate de achterban van de BMF. Met hen bestaat een 
intensieve uitwisseling en samenwerking. De BMF ondersteunt hen met kennis over beleidsvorming, 
ruimtelijke ordening en wetgeving. En de lokale organisaties voeden de BMF met lokale kennis en 
ervaringen. Met deze wisselwerking kan de BMF de rol van belangenbehartiger goed spelen en een 
krachtige stem geven aan natuur en milieu. 

De samenleving en de aard van vraagstukken veranderen, zoals hierboven is aangegeven. Mensen 
raken op nieuwe manieren betrokken bij hun leefomgeving. Vaker ook rond concrete  initiatieven 
waaraan ze korter bijdragen om resultaten te bereiken. En ook op andere duurzaamheidsthema’s 
zoals energiebesparing en –opwekking, gezond voedsel, realiseren van groen in hun eigen buurt of 
het opzetten van burgerinitiatieven in de circulaire economie. De BMF ziet de grote meerwaarde van 
deze veelkleurige “beweging van onderop”. De initiatieven zijn aansprekend, leiden tot concrete 
resultaten en tot grotere betrokkenheid van meer mensen bij transities naar duurzaamheid. We zien 
ook een grote behoefte bij startende burgerinitiatieven voor ondersteuning en kennisdeling. De BMF 
kan als netwerkorganisatie bij uitstek zorgen voor deze ondersteuning en het bieden van platforms 
voor uitwisseling en leren. Ook kan de BMF initiatieven wegwijs maken in de wereld van beleid en 
regelgeving.  

Voor de realisatie van onze gezamenlijke doelen is de verbinding met het brede spectrum van lokale 
organisaties en initiatieven van belang. De BMF kan daarin ook optreden als bruggenbouwer tussen 
groepen mensen die uiteenlopende duurzaamheidsbelangen hebben.  

Daarnaast ziet de BMF meerwaarde in de verbinding met voorop lopende ondernemers. Door 
samen op te trekken kunnen we duurzaamheidsinitiatieven versnellen en sneller resultaat boeken. Zo 
is de BMF actief betrokken bij het Goed Boeren netwerk, dat alternatieven ontwikkelt voor het 
vastgelopen veehouderijsysteem.  

Het bestaande professionele netwerk van de BMF bij de terreinbeherende organisaties (TBO’s) en 
overheden is eveneens een uitdrukking van onze maatschappelijke verankering. Ook hierin spelen we 
een verbindende, inspirerende en soms ook een coördinerende rol. Hier biedt een verbreding naar 
kennisinstellingen en georganiseerd bedrijfsleven nog nieuwe kansen. 

Tot slot heeft de BMF de ambitie om ook supporters voor een mooi en duurzaam Brabant aan zich te 
binden. We willen mensen de mogelijkheid geven daarvoor hun steun uit te spreken. We zullen onze 
inspanningen primair blijven richten op mensen in georganiseerd verband, maar individuele 
supporters regelmatig uitnodigen zich aan te sluiten bij concrete acties en campagnes. 
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